
Miljöprogram på en 

golfbana 

Ljunghusens Golfklubb 

 



Hur ser allmänheten på golf? 

•Miljö 
 Gödsling 

 Kemikalieanvändning 

 Vatten för bevattning 

•Tillgänglighet 

•Flora och fauna 

Ser golfaren likadant på 

golfbanorna? 
 



Berätta om miljön 
Miljötavla gjord av lokal 

konstnär  med 

beskrivning av flora och 

fauna på Ljunghusen.  

Såldes i ca 150 ex. 



Några av 350 växter på banan. 



Fåglar  

1998 räknades ca 90 fågelarter över 

Ljunghusens golfbana under 24 timmar.  



Vem ser vad? 

Golfaren ser banan som vänstra bilden, 

allmänheten som den högra bilden 



Hur började miljöarbetet? 

 • Egentligen när några pijonärer bestämde sig 
för att bygga en golfbana på linkslandet i 
Ljunghusen 1932. 

• Naturkänsligt område. 

• Golfbanan har säkerställt att hus inte byggts 
nära stranden. 

• Möjliggjort för människor att komma nära fin 
natur och utöva golfsport. 

• Allmänheten får bättre tillgång till ett fint 
naturområde.  



Har det alltid funnits 

miljötänk?  

• Nej, inte under den största utvecklingen 

och användningen av gödsel och 

kemikalier på 60- och 70-talet. 

• Stora förändringar i slutet av 70, början 

av 80-talet. 

• Naturreservat 1986 –  ett sunt sätt att 

bedriva golfbaneskötsel.   



Några punkter 
• Minskat gödslingen med 85 % jmf 

med 70-talet. 

• Minskat kemikalieanvändningen . 

• Större hänsyn till känsliga 

naturområden. 

• Visa att golfbanan är en tillgång i 

naturen. 



Ljunghusen i framkant! 

• Deltagit i pilotprojekt för golfbanans miljö 

• Miljöplan sedan 1996.  

• Hög spelkvalité med minsta möjliga negativa 

miljöpåverkan. 

• Följa lagar och förordningar. 

• Första golfklubb att certifieras enligt Golf 

Environment Organisation.  

(Committed To Green 2002) 



Hur… 
• Välja teknik, material, transporter, 

med låg miljöbelastning. 

• Hushålla med naturens resurser. 

• Göra vårt miljöprogram  känt och 

respekterat. 



Många små förbättringar bättre 

än få och stora. 



Och… 

• Goda relationer med våra grannar 

• Utbildning och utveckling för en 
hållbar miljö. 

• Miljöprogrammet revideras löpande 
och publiceras för medlemmar och 
allmänhet. 





Ingen  

belönas  

för sin negativa  

attityd! 
 



Hur fortsätter vi? 

•Kommunikation, information och offentlighet. 

•Landskaps- och kulturvård. 

•Vattenhushållning. 

•Följa gräsforskningens nya råd och rön. 

•Källsortering, minska avfall för borttransport. 

•Energieffektivtet. 

•Inköpspolicy. 

•Erfarenhetsutbyte utanför golfsfären. 

 



Före 

Kan detta område bli 

vackrare och tillgängligt? 



Efter 

Så här ser området ut efter en 

anlagd övningsbana som alla 

kan använda. 



Sammanfattat… 

• Proaktivt miljö-

program för att ge 

våra barn en bra 

framtid! 

• Att ta åt oss mer 

erfarenhet och 

kunskap. 

• Vara öppna för att 

miljöarbete aldrig 

blir färdigt! 

Klockgentiana  

Gentiana 

pneumonanthe  



Broar förbinder och bildar LINK  

Broar förbinder  

och bildar  

LINK 



European Golf Association  

Golf Course Committee 



What is Golf? 

• A sport - A Passion - An industry 

• Generates health, economy, environment. 

• 6 million players from all economic and 

social groups on 6 800 Golf Courses. 

• 50 billion Euro in revenue. 

• 400 000 jobs, almost 10 billion in wages.  

• Contributes to nature and environment. 


